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Capitolul I : Ce este Erasmus +? 

 

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului 

pentru perioada 2014-2020 . Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră 

la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta 

până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru 

creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială. 

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe 

europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât 

intraeuropeană, cât și internațională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe 

europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013:  Programul de învățare pe tot 

parcursul vieții  Programul Tineretul în acțiune  Programul Erasmus Mundus  Tempus  Alfa  

Edulink  Programe de cooperare cu țările industrializate în domeniul învățământului superior. 

Erasmus+ urmărește să meargă dincolo de aceste programe, prin promovarea sinergiilor 

și a fertilizării încrucișate în cadrul diferitelor domenii ale educației, formării și tineretului, 

îndepărtând granițele artificiale dintre diferitele acțiuni și formate de proiecte, încurajând idei 

noi, atrăgând noi actori din domeniul forței de muncă și din societatea civilă și stimulând noi 

forme de cooperare. 

I.1 CARE ESTE STRUCTURA PROGRAMULUI ERASMUS+? 

 Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ pune în aplicare următoarele acțiuni: 

 ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR 

 Această acțiune-cheie sprijină:   

 mobilitatea cursanților și a personalului: oportunități de învățare și/sau experiență 

profesională în altă țară pentru studenți, stagiari, tineri și voluntari, precum și pentru 

cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din 

instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile;  
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  Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaționale 

integrate, de nivel avansat, oferite de consorții alcătuite din instituții de învățământ 

superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai buni 

studenți înscriși la masterat la nivel mondial; 

  Împrumuturi Erasmus+ pentru studenții înscriși la masterat: studenții din învățământul 

superior din țările participante la program pot aplica pentru un împrumut susținut prin 

program, pentru a se înscrie la un program complet de masterat în străinătate. Studenții 

trebuie să se adreseze băncilor naționale sau agențiilor de împrumut pentru studenți care 

participă la această schemă. 

ACȚIUNEA-CHEIE 2 – COOPERARE PENTRU INOVARE ȘI SCHIMB DE BUNE 

PRACTICI  

Această acțiune-cheie sprijină:   

 parteneriatele strategice transnaționale care urmăresc să dezvolte inițiative care abordează 

unul sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului și promovează inovarea, 

schimbul de experiență și know-how între diferite tipuri de organizații implicate în 

educație, formare și tineret sau în alte domenii relevante. Anumite activități de mobilitate 

sunt sprijinite în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului;  

 alianțe ale cunoașterii între instituții de învățământ superior și întreprinderi, care au 

scopul de a stimula inovarea, antreprenoriatul, creativitatea, inserția profesională, 

schimbul de cunoștințe și/sau predarea și învățarea multidisciplinară;  

 alianțe ale competențelor sectoriale care sprijină proiectarea și punerea în aplicare a unor 

programe de formare profesională comune, a unor programe și metodologii de predare și 

învățare, elaborate pe baza tendințelor într-un anumit sector economic și a aptitudinilor 

necesare pentru a activa în unul sau mai multe domenii profesionale;  

  proiectele de consolidare a capacităților care susțin cooperarea cu țările partenere în 

domeniile învățământului superior și tineretului. Proiectele de consolidare a capacităților 

urmăresc să sprijine organizațiile/instituțiile și sistemele în procesul de modernizare și 

internaționalizare a acestora. Anumite tipuri de proiecte de consolidare a capacităților 

sprijină activitățile de mobilitate în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului; 
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 Platforme de asistență informatică, precum eTwinning, Platforma electronică pentru 

învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) și Portalul european pentru tineret, care 

oferă spații virtuale de colaborare, baze de date cu oportunități, comunități de practică și 

alte servicii online pentru profesori, formatori si practicieni în domeniul educației școlare 

și al învățământului pentru adulți, precum și pentru tineri, voluntari și lucrători de tineret 

din Europa și din afara acesteia. 

ACȚIUNEA-CHEIE 3 – SPRIJIN PENTRU REFORMAREA POLITICILOR 

Această acțiune-cheie sprijină:   

 cunoștințe în domeniile educației, formării și tineretului pentru a elabora, pe bază de date 

concrete, politici și acțiuni de monitorizare, în special:  

 analize tematice și specifice fiecărei țări, inclusiv prin cooperarea cu rețele 

academice; 

  învățarea reciprocă și evaluările inter pares prin metode deschise de 

coordonare în domeniile educației, formării și tineretului  

 inițiative pentru inovarea politicilor care să stimuleze dezvoltarea de politici inovatoare în 

rândul părților interesate și să permită autorităților publice să testeze eficiența politicilor 

inovatoare prin teste pe teren bazate pe metodologii de evaluare fiabile; 

 sprijin pentru instrumentele de politică europene în scopul facilitării transparenței și a 

recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite, pentru a 

stimula asigurarea calității, pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, 

gestionarea competențelor și orientarea. Această acțiune include, de asemenea, sprijinirea 

rețelelor care facilitează schimburile transeuropene, mobilitatea cetățenilor pentru a studia și 

a lucra, precum și dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale 

educației, formării și tineretului;  

 cooperarea cu organizațiile internaționale cu expertiză și capacitate analitică recunoscute la 

scară largă (cum ar fi OCDE și Consiliul Europei), pentru a consolida impactul și valoarea 

adăugată a politicilor în domeniile educației, formării și tineretului; 

 dialogul între părțile interesate, promovarea politicilor și a programului, cu implicarea 

autorităților publice, a furnizorilor și a părților interesate în domeniile educației, formării și 
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tineretului sunt necesare pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la agendele de 

politici europene, în special Strategia Europa 2020, Educație și formare 2020, Strategia UE 

pentru tineret și alte programe de acțiune specifice sectorului, precum și la dimensiunea 

externă a educației, formării și politicilor europene pentru tineret. Aceste activități sunt 

esențiale pentru dezvoltarea capacității părților interesate de a sprijini în mod activ punerea în 

aplicare a politicilor prin stimularea exploatării rezultatelor programului și prin generarea 

unui impact tangibil. 

ACTIVITĂȚILE JEAN MONNET  

Activitățile Jean Monnet vor sprijini:  

 module academice, catedre, centre de excelență pentru a intensifica predarea studiilor de 

integrare europeană încorporate într-o programă de învățământ oficială a unei instituții 

de învățământ superior, precum și pentru a desfășura, a monitoriza și a supraveghea 

cercetarea privind UE, inclusiv pentru alte niveluri educaționale, cum ar fi formarea 

cadrelor didactice și învățământul obligatoriu. De asemenea, acțiunile sunt destinate să 

asigure predarea aprofundată a unor aspecte de integrare europeană pentru viitorii 

profesioniști în domenii tot mai căutate pe piața muncii și, în același timp, au ca scop 

încurajarea, consilierea și îndrumarea tinerei generații de cadre didactice și cercetători în 

materie de integrare europeană;  

  dezbaterea politicilor cu mediul academic, sprijinită prin: a) rețele pentru intensificarea 

cooperării între diferite universități din Europa și din întreaga lume, încurajarea 

cooperării și crearea unei importante platforme pentru schimbul de cunoștințe cu actorii 

publici și cu serviciile Comisiei pe subiecte foarte importante pentru UE, b) proiecte de 

inovare și fertilizare încrucișată și diseminare a conținutului UE care urmăresc să 

promoveze discuția și reflecția cu privire la aspecte legate de UE și să îmbunătățească 

cunoștințele despre UE și procesele sale;  sprijin pentru asociații, în vederea organizării 

și desfășurării activităților statutare ale asociațiilor care se ocupă de studii UE și subiecte 

legate de UE și a mediatizării acțiunilor UE în rândul unui public mai larg pentru 

consolidarea cetățeniei europene active. Activitățile Jean Monnet vor oferi și granturi 

operațional instituțiilor desemnate care urmăresc un obiectiv de interes european și 



8 
 

organizează studii și conferințe cu scopul de a furniza factorilor de decizie politică idei 

noi și sugestii concrete.  

SPORT  

Acțiunile în domeniul sportului vor sprijini:  

 parteneriatele de colaborare, care urmăresc să promoveze integritatea sportului (combaterea 

dopajului, combaterea aranjării meciurilor, protecția minorilor), să sprijine abordările 

inovatoare pentru punerea în aplicare a principiilor UE privind buna guvernanță în sport, a 

strategiilor UE în domeniul incluziunii sociale și al egalității de șanse, să încurajeze 

participarea la activități sportive și fizice (sprijinirea implementării orientărilor UE privind 

activitatea fizică, voluntariatul, ocuparea forței de muncă în domeniul sportului, precum și 

educația și formarea în acest domeniu) și să sprijine punerea în aplicare a orientărilor UE 

privind carierele duble ale atleților;  evenimente sportive europene nonprofit, în sprijinul 

organizațiilor individuale responsabile cu pregătirea organizarea și monitorizarea unui 

anumit eveniment. Activitățile implicate vor include organizarea de activități de formare 

pentru sportivi și voluntari în perioada premergătoare evenimentului, ceremonii de 

deschidere și de închidere, concursuri, activități auxiliare evenimentului sportiv (conferințe, 

seminare), precum și punerea în aplicare a activităților ulterioare, cum ar fi evaluările sau 

activitățile de monitorizare; 

 consolidarea bazei de date concrete în vederea elaborării politicilor prin studii, culegere de 

date, analize, rețele, conferințe și seminare care diseminează bunele practici utilizate de țările 

participante la program și de organizațiile sportive și consolidează rețelele la nivelul UE 

astfel încât membrii naționali ai rețelelor respective să beneficieze de sinergii și de schimburi 

cu partenerii lor;  dialogul cu părțile interesate europene relevante, în principal în cadrul 

forumului european anual al sportului, și prin sprijinirea evenimentelor sportive ale 

președinției, organizate de statele membre ale UE care dețin președinția UE. De asemenea, 

pot fi organizate, după caz, și alte reuniuni ad-hoc și seminare relevante pentru a asigura 

dialogul optim cu părțile interesate din sport; 
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I.2 PROIECT DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘCOLAR 

 

Mobilitatea personalului:  

 misiuni de predare: această activitate permite cadrelor didactice sau altor membri ai 

personalului din domeniul educației școlare să predea la o școală parteneră din 

străinătate. 

 Formarea personalului: această activitate sprijină dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, a directorilor școlari sau a altor membri ai personalului din domeniul educației 

școlare sub forma: 

 a) participării la cursuri structurate sau la evenimente de formare în străinătate; 

 b) unei perioade de observare directă la locul de muncă („job shadowing”) într-o școală 

parteneră sau o altă organizație relevantă activă în domeniul educației școlare.  

 Aceste activități reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru personalul din sectorul 

EFP de a obține competențe în abordarea nevoilor elevilor care provin din medii 

defavorizate. Având în vedere contextul actual privind tinerii migranți, refugiați și 

solicitanți de azil, o atenție deosebită se va acorda, de asemenea, pentru sprijinirea 

proiectelor care pregătesc personalul din sectorul EFP în domenii precum formarea 

copiilor refugiați, clase interculturale, utilizarea celei de a doua limbi a tinerilor în 

procesul de predare, toleranță și diversitate în clasă. 

Erasmus+ sprijină activitățile de mobilitate în scop educațional ale personalului, care:  

 se înscriu într-un plan de dezvoltare europeană pentru organizația de trimitere (care 

vizează modernizarea și internaționalizarea misiunii acesteia);  

  răspund nevoilor clar identificate de dezvoltare a personalului; 

 sunt însoțite de măsuri corespunzătoare de selecție, de pregătire și de monitorizare; 

  garantează că rezultatele învățării personalului participant sunt recunoscute în mod 

corespunzător;  
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 asigură diseminarea și utilizarea la scară largă a rezultatelor învățării în cadrul 

organizației. 

De ce mobilitate?  

Pentru : 

 dezvoltare personală, profesională și social prin dezvoltarea de competențe ( cunoștințe, 

abilități, atitudini) intr-un context internațional precum și recunoașterea acestor 

competențe 

 îmbunătățirea procesului de predare, formare și învățare a profesioniștilor din domeniile 

educație , formare, tineret 

 învățarea sau aprofundarea unor limbi străine ( creșterea competențelor lingvistice) 

 conștientizarea importanței și înțelegerea unor culturi și țări noi, dezvoltând astfel 

sentimentul de apartenență la valorile europene și implicarea activă în comunitate 

 dezvoltarea capacității organizaționale în contextul cooperării europene și internaționale 

 crearea de legături între educația formală, învățarea nonformală și formarea profesională 

 urmărirea unor sinergii cu câmpul muncii și antreprenoriatul 

 

Capitolul II : PAȘI DE URMAT PENTRU A DEPUNE O                                

CANDIDATURĂ ERASMUS+ 

Pentru a depune un proiect Erasmus+, solicitanții trebuie să urmeze cei patru pași descriși 

mai jos:  

  Fiecare organizație implicată în candidatură trebuie să se înregistreze pe portalul destinat 

participanților și să primească un cod de identificare a participantului (PIC). 

Organizațiile/grupurile care au obținut deja un PIC prin participarea la alte programe ale 

UE nu trebuie să se înregistreze din nou. Codul de identificare a participantului obținut în 

urma unei înregistrări anterioare este valabil și pentru depunerea unei candidaturi în 

cadrul Erasmus+. 

 verificarea conformității cu criteriile programului pentru acțiunea/domeniul relevant(ă); 
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 verificarea condițiilor financiare;  

 completarea și depunerea formularul de candidatură. 

ETAPA 1: ÎNREGISTRAREA PE PORTALUL DESTINAT 

PARTICIPANȚILOR 

Toate organizațiile implicate în candidatură trebuie să fie înregistrate și să furnizeze 

datele juridice și financiare de bază pe portalul pentru educație, audiovizual, cultură, cetățenie și 

voluntariat destinat participanților, dacă nu au făcut deja acest lucru. 

 Pentru a înregistrarea pe portalul destinat participanților, persoana care reprezintă o organizație 

(sau un grup informal de tineri) trebuie să urmeze următorii pași:  

 crearea unui cont ECAS (dacă persoana care reprezintă organizația/grupul nu are deja un 

cont). Noile conturi ECAS pot fi create la următoarea adresă de internet: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  

  accesarea portalului destinat participanților la adresa: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html și 

înregistrarea în numele organizației/grupului. Pe portalul destinat participanților sunt 

disponibile orientări și întrebări frecvente. 

  Organizația/grupul trebuie să fie înregistrat(ă) o singură dată pe portalul destinat 

participanților. După finalizarea înregistrării, organizația/grupul va obține un cod de identificare 

a participantului (PIC). PIC, un identificator unic care este necesar pentru depunerea 

candidaturilor, permite organizației/grupului să completeze formularul de candidatură Erasmus+ 

online într-un mod simplu (mai exact, prin introducerea PIC în formular, toate informațiile 

furnizate de organizație/grup în etapa de înregistrare vor fi completate automat în formularul 

respectiv). 

DOVADA FORMEI JURIDICE ȘI A CAPACITĂȚII FINANCIARE  

La momentul înregistrării, organizațiile trebuie să încarce, de asemenea, următoarele 

documente pe portalul destinat participanților:  
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 formularul de entitate juridică (care poate fi descărcat de pe site-ul Comisiei Europene la 

adresa: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_e

n.cfm);   

 formularul de identificare financiară ( poate fi descărcat de la adresa: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.c

fm).  

 Pentru granturile care depășesc 60 000 EUR, este posibil să fie necesar ca solicitanții să 

încarce documente specifice pentru a face dovada capacității lor financiare. Pentru mai 

multe detalii, consultați secțiunea „Criterii de selecție” . Formularul de identificare 

financiară trebuie furnizat numai pentru organizația solicitantă, dar nu este necesar 

pentru organizațiile partenere. 

ETAPA 2: VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CU CRITERIILE 

PROGRAMULUI 

La elaborarea proiectului și înainte de a depune cererea de sprijin din partea UE, 

organizațiile participante trebuie să se asigure că proiectul respectă următoarele criterii: de 

eligibilitate, de excludere, de selecție și de atribuire.  

CRITERII DE ELIGIBILITATE Criteriile de eligibilitate se referă în principal la tipul 

proiectului și al activităților (inclusiv, dacă este cazul, durata, organizațiile participante relevante 

etc.), grupul țintă (de exemplu, statutul și numărul participanților implicați) și condițiile pentru 

depunerea unei cereri de grant pentru un astfel de proiect (de exemplu, termenele limită de 

depunere, integralitatea formularului de candidatură etc.). Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să 

îndeplinească toate criteriile de eligibilitate legate de acțiunea în cadrul căreia este depusă 

propunerea.În etapa depunerii candidaturii, solicitanții vor trebui să declare că proiectul va 

îndeplini criteriile respective. Totuși, dacă în etapa de punere în aplicare sau a raportului final 

este evident că aceste criterii nu au fost îndeplinite, participanții sau activitatea pot (poate) fi 

considerați (considerată) neeligibili (neeligibilă) și, în consecință, se poate aplica o 

reducere/recuperare a grantului UE acordat inițial proiectului. Criteriile specifice de eligibilitate 
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care se aplică pentru fiecare dintre acțiunile puse în aplicare prin ghidul programului Erasmus+ 

sunt descrise în partea B a ghidului. 

 CRITERII DE EXCLUDERE În conformitate cu articolele 106 și 107 din 

Regulamentul financiar al Comunităților Europene, candidații vor fi excluși de la participarea la 

programul Erasmus+ dacă se află în oricare dintre următoarele situații:  

 se află în faliment sau în curs de lichidare, în administrarea unei autorități judiciare, 

au încheiat un acord cu creditorii, au activitatea suspendată, fac obiectul unor 

proceduri vizând aceste aspecte sau se află în orice situație analogă ca urmare a unei 

proceduri similare prevăzute în legislația sau reglementările naționale;  

 candidații sau persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au 

făcut obiectul unei condamnări pentru un delict privind conduita profesională printr-

o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorități competente dintr-un stat 

membru;  s-au făcut vinovați de grave erori privind conduita profesională dovedite 

prin orice mijloace pe care agenția națională sau executivă contractantă le poate 

justifica, inclusiv prin decizii ale Băncii Europene de Investiții și ale organizațiilor 

internaționale; 

  nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin cu privire la plata contribuțiilor la 

asigurările sociale sau la plata impozitelor în conformitate cu dispozițiile legale ale 

țării în care sunt stabiliți sau cu cele ale agenției naționale sau executive contractante 

sau ale țării în care va fi pus în aplicare contractul;  

 candidații sau persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au 

făcut obiectul unei condamnări printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru 

fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau orice altă 

activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale UE; 

 fac obiectul unei sancțiuni administrative prevăzute la articolul 109 alineatul (1) din 

Regulamentul financiar. Solicitanții nu vor primi sprijin financiar dacă, la data 

procedurii de acordare a grantului:  fac obiectul unui conflict de interese;  se fac 

vinovați de fals în declarații atunci când au furnizat informațiile solicitate de agenția 

națională sau executivă contractantă ca o condiție de participare la procedura de 
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acordare a grantului sau nu au furnizat informațiile respective;  se află într-una din 

situațiile descrise mai sus. 

Aceste criterii de excludere se aplică solicitanților în cadrul tuturor acțiunilor programului 

Erasmus+.  

CRITERII DE ATRIBUIRE Criteriile de atribuire permit agenției naționale sau Agenției 

Executive să evalueze calitatea propunerilor de proiecte depuse în cadrul programului Erasmus+. 

În limitele bugetului disponibil pentru fiecare acțiune, granturile vor fi acordate proiectelor care 

răspund cel mai bine criteriilor calitative. Setul complet de criterii de atribuire aplicabil fiecăreia 

dintre acțiunile puse în aplicare prin ghidul programului Erasmus+ este descris în partea B a 

ghidului. 

ETAPA 3: VERIFICAREA CONDIȚIILOR FINANCIARE TIPURI DE 

GRANT 

Mecanismul de finanțare aplicat în cadrul programului Erasmus+ oferă, în cele mai multe 

cazuri, granturi bazate pe rambursare pe baza contribuției la costurile unitare. Aceste tipuri de 

granturi sprijină solicitanții să calculeze cu ușurință valoarea grantului solicitat și facilitează o 

planificare financiară realistă a proiectului. Pentru a afla ce tip de grant se aplică fiecărui element 

de finanțare în cadrul fiecărei acțiuni Erasmus+ acoperite de prezentul ghid, vă rugăm să 

consultați coloana „Mecanismul de finanțare” din tabelurile „Reguli de finanțare” din partea B. 

ETAPA 4 :ELABORAREA PROIECTULUI 

 Pentru elabrarea unui proiect in prima faza trebuie sa se formeze echipa de scriere a 

proiectului. Din proprie experienta credem ca numarul ideal de membrii într-o echipa de scriere 

de proiecte este de minim 2 , maxim 3, deoarece scrierea unui proiec necesita timp si 

disponibilitate din partea membrilor, iar daca acest număr de membrii ar fi mai mare , ar fi mai 

greu sa se găsească timpii disponibili necesari scrierii proiectului. 

 După stabilirea echipei de scriere se va trece la studierea analizei swot a institutiei in 

vederea identificarii punctelor ce trebuie imbunătățite și implicit la stabilirea scopului 

proiectului. Un alt mod prin care se poate stabilii scopul unui proiect este prin consultarea directa 
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a cadrelor didactice din institutie sau prin relizarea unui brainstorming având ca temă nevoile 

proprii de formare in domeniul profesional. 

 Urmatorul pas va fi formularea obiectivelor ce decurg din scopul proiectului. Acestea 

trebuie să fie SMART si intr- un număr rezonabil. Proiectul va fi respins dacă: 

 un sunt prezentate nevoi ci dorinte  

 un sunt formúlate obiective sau sunt formúlate greșit 

 sunt copiate obiectivele programului 

 prea multe obiective pentru un singur proiect 

În continuare se va trece la elaborarea arborelui proiectului. Arborele proiectului este 

format de fapt din doi arbori si anume : arborele problemelor si arborele solutiilor. Arborele 

problemelor are ca element central problema cu care se condfrunta institutia si consecintele 

acestei problema, iar arborele solutiei reprezinta cum se vor ameliora sau rezolva aceste 

consecinte. In arborele solutiilor se vor regasi de fapt obiectivele proiectului. In urmatoarele 

două pagini vă vom prezenta spre exemplificare un arbore al problemei si unul al solutiilor având 

ca problema centrală ,,Absenteismul ridicat în rândul elevilor”. 
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Absentismul ridicat in randul 

elevilor din scolile partenere 

Elevii parasesc 

timpuriu scoala 

Cresterea nr 

analfabetismu

lui 

Cresterea nr de 

asistati social 

Scad efectivele 

Desfiintare 

clase 

Red. norme did. 

Elevii sunt predispusi 

cazurilor de violent si/ 

sau delicventa juvenila 

Cresterea nr 

infractiuniilor 

Elevii risca sa nu 

fie integrati pe 

piata muntii 

Cresterea nr 

dependentiilor 

de narcotice 

Cresterea nr 

somerilor 

Nivel de trai 

scazut 

Elevii din grupul 

tinta nu manifesta 

interes fata de 

actual educational 

Lipsa de preg. 

cadr. did. si in 

vederea pred-inv. 

centrate pe elev 

Act. 

extrasc. 

neatractive 

Oferta CDS nu 

este adaptata 

nevoilor reale ale 

elevilor din gr. 

tinta 

Elevii din gr. tinta proving din 

fam. cu situatie social-economic 

precara 

Lipsa 

educatiei 

parintilor 

Familii fara 

resurse financiare 

Elevii din gr. tinta au 

cel putin un parinte 

plecat in strainatate 

Elevii nu constientizeaza 

impactul absentismului 

Lipsa 

metodelor 

adecvate 
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DIMINUAREA 

ABSENTISMULUI DIN 

SCOLILE PARTENERE 

Integrarea unui nr 

mai mare a 

elevilor din gr. 

tinta pe piata 

munciii 

Reducerea nr. somerilor 

din comunitate 

Nivel de trai 

ameliorat 

Scaderea nr. elevilor din 

gr tinta sunt predispusi 

cazurilor de violenta 

si/sau delicventa juvenila 

Scaderea nr. 

cazurilor 

infractionale 

Reducerea nr. 

dependentilor de 

subst.  interzise 

Pastrarea 

efectivelor 

Scaderea nr. elevilor 

ce parasasesc 

timpuriu inv.  

obligatoriau 

Stoparea fen. 

de crestere a 

analfabetismul

ui 

Mentinerea 

resurselor 

didactice 

Reducerea nr 

asistatilor sociali 

Cadrele didactice cunosc 

metode de constientizare 

a elevilor privind 

aspectele absentismului 

Elevii constientizeaza 

impactul 

absentismului 

Alegerea unor 

metode adecvate 

Oferta CDS este 

adoptata nevoilor 

din gr.  tinta 

Parinti constienti de 

nevoile educationale 

ale copiiilor 

Cadre did. Formate 

sa aplice metode de 

inv. concentrate pe 

elev 

Activit. 

Extrascolare 

atractive 

Elevii din gr. tinta manifesta 

interes fata de actul educational 

(predare – invatare) 
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 După stabilirea scopului si a obiectivelor se vor cauta activitatile care vor duce la 

atingerea obiectivelor si implicit a scopului proiectului. Asa cum am precizat si mai sus aceste 

activitati pot fi : cursuri structurate, seminarii sau/ și activitati de job-sadowing. Furnizorii de 

cursuri se găsesc în așa numitul catalog european al cursurilor care se gaseste la adresa 

http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/teacher_academy/catalogue.cfm. Este important 

să alegem furnizori de cursuri acreditați altfel proiectul va fi respins. Furnizorul de curs ales se 

va transforma in organizatie gazdă iar instituția noastra va fi organizatia de trimitere. 

CARE ESTE ROLUL ORGANIZAȚIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT? 

 Organizația de trimitere: responsabilă de selectarea cadrelor didactice și a altor membri ai 

personalului din domeniul educației școlare și de trimiterea acestora în străinătate.  

 Organizația gazdă: este responsabilă de primirea cadrelor didactice și a altor membri ai 

personalului din domeniul educației școlare și le oferă acestora un program de activități sau 

beneficiază de o activitate de formare din partea acestora. 

ETAPA 5 : COMPLETAREA FORMULARULUI DE CANDIDATURA 

 Formularul de candidatura este un formular tip , furnizat de uniunea europeana, este 

redactat in limba engleza dar se va completa in limba româna cu excepția rezumatului proiectului 

care va fi redactat atât in limba româna cat si in limba engleză. Pentru obținerea formularului 

corect trebuie accesat site-ul agentiei nationale si anume http://www.erasmusplus.ro deoarece 

acest formular suferă modificări la fiecare termen de depunere. 

 În general un formular de candidatură cuprinde 16 secțiuni pe care le voi descrie sumar : 

 Secțiunea A –informații generale despre programul Erasmus+, in această secțiune un 

se va completa nimic de către solicitant 

 Secțiune B – cuprinde informații despre program, cheia acțiunii, tipul activității, 

termenul de depunere, limba de completare a formularului, numele proiectului, 

durata proiectului, numele instituției care depune proiectul. 

 Secținea C – cuprinde informații despre institiția care depune proiectul. Aceste 

câmpuri se completeaza automat după introducerea codului PIC 

http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
http://www.erasmusplus.ro/
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             C.1.3 descriere a persoanelor implícate în conceperea și redactarea 

proiectului  

             C.1.4 – datele reprezentantului legal al instituției 

             C.1.5 – datele persoanei de contact 

 Secțiunea D – descrierea planului de dezvoltare al instituției în dimensiunea europeană. 

Și anume nevoile instituției și identificarea ariilor care pot fi îmbunătățite ( competențe 

manageriale, competențe ale personalului, metode noi de predare, competențe lingvistice, 

curriculum, dimensiunea europeană 

- Se vor preciza activitățile alese, furnizorii de curs, și se va explica cum 

vor reușii aceste activități să contribuie la satisfacerea nevoilor 

identificate  

- Se va explica cum va integra instituția competențele și experiența 

dobândite în urma mobilitaților și cum le va transforma într-un plan de 

dezvoltare ulterior 

 Secțiunea E – se va preciza de ce s-a ales acest proiect si care sunt obiectivele lui 

 Secțiunea F – se va descrie profilul participanților pentru fiecare activitate în parte și de 

asemenea modalitatea de selectare a acestora 

     F.1- se vor specifica cunoștințele, abilitățile, competențele, atitudinile și 

comportamentele care vor fi dobândite de către participanți, după fiecare 

activitate. 

 Secțiunea G – pregătirea participanților și a mobilităților, se va descrie pregătirea 

specificăpentru fiecare activitate in parte 

 Secțiunea H – cuprinde descrierea detaliată a fiecărei activități în ordinea cronologică a 

desfășurării cu specificarea rolului fiecăreia dintre organizațiirespectic organizația de 

trimitere si organizația gazdă, de asemenea modalitățile de monitorizare a participanților 

la activități. 

                  H.1 – cuprinde detaliile activitaților, țara in care se vor desfășura, numarul de 

zile, si numărul de persoane participante 

 Secțunea I – va cuprinde descrierea a ceea ce se va întâmpla după efectuarea activităților 

principale 
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              I.1 – Impactul : la nivelu instituției , la nivel personal și la nivelul comunității 

              I.2 – Diseminarea rezultatelor proiectului 

              I.3 – Evaluarea  

 Secțiunea J – Bugetul  

 Secțiunea K – Rezumatul proiectului în limba română și limba engleză 

 Secțiunea L – Opisul  

 Secțiunea M – Politica Uniunii Europene cu privire la protecția datelor 

 Secțiunea N – Declarația de onoare care trebuie printată, completată, scanată si încărcată 

la finalul formularului 

 Secțiunea O – Anexele 

 Secțiunea P – validarea proiectului 

ETAPA 6 : DEPUNEREA CANDIDATURII 

 În momentul în care ne-am hotărât să depunem formularul trebuie sa avem in vedere 

următoarele aspecte: 

 Termenul limită este respectat ( dacă termenul limită este depășit formularul va fi 

respins) 

 Formularul pe care l-am completat este cel corect 

 Toate secțiunile din formular sunt completate 

 Suntem conectați la internet 

 Suntem conectați la o imprimantă 

 Dacă sunt îndeplinite condițiile mai sus menționate se trece la deschiderea formularului 

 In dreapta jos a fiecărei pagini din formular se gasește butonul Validate , se va da click 

pe acel buton pe fuecare pagină in parte. Această operațiune are rolul de a ne confirma ca 

pagina este coresct completată. În cazul în care se constată informații lipsă aplicația ne 

va arăta ce lipsește și unde lipsește 

 La finalul formularului vi se cere să incarcați declarația de onoare despre care am amintit 

la secțiunea anterioară 

 După ce s-au încărcat și documentele la finalul formularului vom gasi butonul Submit 

Online în momentul în care se apasă acest buton formularul de candidatură va fi inscris 

automat în baza de date a UE , și va primi un numar de referintă. După apăsarea acestui 
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buton nu se mai pot face modificări. Mesajul primit de la sistem va fi ,,This form has 

been submitted on: 2015-02-27 09:59:09. Status: OK (1224581).,, Dacă serverul este 

ocupat veți primi un mesaj in care vi se cere să epetați operațiunea. 

 Ultimul pas este apăsarea butonului PRINT FORM 

Timpul de evaluare a candidaturilor este de maximum 4 luni de la termenul limită de depunere. 

 

Capitolul IV : Demersuri necesare în urma aprobării 

proiectului 

La sfârșitul procedurii de evaluare, agenția națională sau Agenția Executivă decide cu 

privire la proiectele care urmează să primească finanțare pe baza: 

 listei de clasificare propuse de comisia de evaluare;  

 bugetul disponibil pentru orice acțiune dată (sau pentru orice activitate dată din cadrul 

unei acțiuni)  

 rezultatelor procesului de consultare ;  

  bugetului disponibil pentru orice regiune dată din lume, astfel cum se definește în 

instrumentele financiare ale acțiunii externe a UE; 

 nevoii de realizare a unui echilibru geografic în cadrul unei regiuni din punctul de 

vedere al numărului de proiecte per țară, în limitele bugetului disponibil și cu condiția 

garantării unei calități suficiente;  

  nevoii de asigurare a faptului că rezultatele globale ale selecției garantează o acoperire 

suficientă a priorităților acțiunii. 

După finalizarea procedurii de selecție, dosarele de candidatură și materialul însoțitor nu sunt 

trimise înapoi solicitantului, indiferent de rezultatul procedurii. 

 Rezultatele selecției pot fi consultate pe site-ul Agentiei Naționale 

http://www.erasmusplus.ro , de asemenea dacă sunteți  unul dintre cei selectați să primiți 

finanțare veți fi contactat pe email de către un reprezentant al Agenției Naționale. 

http://www.erasmusplus.ro/
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 După primirea confirmării că formularul a fost acceptat si se va primii finanțarea se va 

trece la executarea următorilor pași: 

1. Încheierea contractului cu Agenția Națională 

2. Anunț în presă și pe site-ul școlii despre obținerea finanțării 

3. Numirea echipei de proiect printr-o decizie a consiliului de administrație. O echipă de 

proiect este formată din reprezentantul legal al instituției ( în instituțiile de învățământ acesta este 

directorul); managerul de proiect ; responsabilul financiar; în funcție de natura proiectului si 

necesitățile acestui echipa poate cuprinde si alți membrii. 

4. Stabilirea echipei de selecție a persoanelor care vor beneficia de activitățile proiectului. 

Această echipă e bines a fie formată din minim 3 persoane pentru a asegura un proces de selecție 

cât mai transparent. Pe lânga managerul de proiect din echipă mai poate face parte o persoana 

din consiliul de administrație si e de dorit să se invite și o persoană din afara instituției pentru a 

se evita eventualele suspiciuni în aplicarea criteriilor de selecție. 

5. Anunț de selecție. Anuntul se va afișa la loc vizibil în instituție, pe site-ul instituției cat 

si pe mailul personal al angajaților instituției. Anunțul va cuprinde date referitoare la: 

- Numele cursului- respectiv a furnizorului de curs 

- Țara  în care se va desfășura 

- Perioada în care va avea loc activitatea 

- Tematica  

- Profilul persoanelor care vor participa 

- Ce trebuie să conțină dosarul de candidatura 

- Data limită de depunere 

- Criteriile de selecție 

- Data afișării rezultatelor 

6. Selecția participanților. În procesul de selecție se va ține cont de profilul participanților 

specificat in formuarul de candidatură Erasmus; nevoia de formare a persoanei; dorința de a 

învăța lucruri noi; disponibilitatea de a lucra în echipă; disponibilitatea de a împărtășii rezultatele 

învățării. 

7. Semnarea contractelor instituție – candidați. Candidații selectați vor încheia un 

contract cu instituția. Acest contract este unul tip elaborat de Agenția Naționala , dar poate suferi 

modificări in funcție de nevoile și specificul proiectului dar cu respectarea directivelor Comisiei 
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Europene. In contract se regăsesc drepturile și obligațiile fiecărei părți, de asemenea și suma 

cuvenită persoanei care va beneficia de activitatea din proiect, sumă destinată transportului, taxei 

de curs și subzistenței. 

8. Trasarea sarcinilor individuale. Fiecare participant la mobilitate are de îndeplinit niște 

sarcini atât înainte de mobilitate cât și în timpul mobilității și de asemenea post-mobilitate. 

A. Înainte de mobilitate persoana selectată trebuie să:  

- deschidă un cont în euro pentru a i se putea vira banii necesari pentru 

activitate; 

- obțină acte personale viabile pentru călătorie (pașaport valabil respectiv carte 

de identitate) 

-    bilete de avión 

- asigurare de calatorie 

- sa răspundă solicitărilor echipei de proiect 

- să raspundă solicitărilor furnizorului de curs 

- să caute cazare în locații care un îi afectează siguranța 

B. în timpul mobilității persoana selectată trebuie să: 

- țină legătura cu managerul de proiect 

- completeze zilnic jurnalul cursului 

- să răspundă solicitărilor furnizorului de curs 

- să frecventeze zilnic cursul 

- să se implice activ 

- să aibă o conduită adecvată 

C. post mobilitate persoana selectată trebuie să: 

- întocmească un raport adresat consiliului de administrație 

- întocmească un plan de diseminare în care se vor specifica activitățile care se 

vor desfășura pentru impărtăsirea experienței si informațiilor acumulate în 

timpul mobilității; locul unde se vor desfășura ; data cand se vor desfășura si de 

asemenea cui se adresează aceste activități , și care sunt obiectivele. 

- să pună la dispoziția managerului de proiect documéntele justificative. 

9. Elaborarea procedurilor de monitorizare a proiectului 
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Monitorizare  Evaluare 

Progresul  Ce? Legatura obiective - rezultate 

Pentru imbunatatirea proiectului De ce? Pentru a determina impact/succesul 

proiectului 

Frecventa cu care monitorizam Cand? Depinde de ceea ce dorim sa evaluam si de 

forma de evaluare 

Din analiza rapoartelor narative 

Feedback-ul participantilor 

Observatiile pe baza de indicatori 

Telefoane/Email-uri 

Informatii 

Cum? Interviuri – Focus grup 

Interviuri individuale 

Studii de caz 

Chestionare 

Observatiile 

Analiza informatiilor culese prin 

monitorizare 

Elevi si profesori din fiecare scoala Cine? O echipa stabilita si coordonata de 

coordonatorii de proiect sau de directori 

 

 

 
 

 

 

 

10. Întâlniri ale echipei de proiect. Acestea vor avea frecvența stabilită de echipă in 

funcție de nevoile și faza de desfășurare a proiectului. 

11. Organizarea mobilităților. Pentru organizarea corespunzătoare a unei mobilităti 

trebuie urmate mai multe etape,  

- astfel managerul de proiect va întocmi Cerificatul de mobilitate European – 

Europass . Informațiile si modul de obținere se găsesc pe site-ul 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.   

- ACORDUL DE MOBILITATE .După ce este selectat, participantul trebuie, 

cu ajutorul școlii de trimitere (și al organizației partenere, în cazul în care 

mobilitatea este o misiune de predare sau de observare directă la locul de 

muncă), să își exprime acordul în mod oficial cu privire la tipul și conținutul 
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formării pe care o va urma, să clarifice modul în care se va pregăti pentru 

formare, modul în care cunoștințele/competențele dobândite vor fi diseminate 

în școală și în afara școlii și care vor fi beneficiile participării la nivel 

instituțional și individual. De asemenea, participanții trebuie să stabilească 

modul de evaluare și de recunoaștere a formării de către școala de trimitere. 

Acest acord trebuie încheiat înainte de începerea unei activități de mobilitate. 

Scopul său principal este de a asigura că așteptările școlii de trimitere, ale 

organizației gazdă și ale participantului sunt clare și că șederea în străinătate 

are sens.  

-  INSTRUMENTUL DE MOBILITATE (MOBILITY TOOL+) Cel mai 

devreme la selecția participanților, organizația beneficiară trebuie să codifice 

informații generale cu privire la participant și la tipul activității de mobilitate 

pe care o va efectua acesta (de exemplu, numele participantului, destinația, 

durata mobilității etc.) în instrumentul de mobilitate. Instrumentul de 

mobilitate va sprijini beneficiarul în gestionarea   activităților de mobilitate 

Erasmus+. De asemenea, organizația beneficiară este responsabilă de 

actualizarea instrumentului de mobilitate cu orice schimbare care a avut loc în 

ceea ce privește participanții sau activitățile pe durata de viață a proiectului de 

mobilitate. Beneficiarii vor fi în măsură să genereze rapoarte completate în 

prealabil din instrumentul de mobilitate, pe baza informațiilor pe care le-au 

furnizat. Instrumentul de mobilitate va genera, de asemenea, rapoarte care 

urmează să fie completate de participanții la activitățile de mobilitate. Mai 

multe informații despre instrumentul de mobilitate și modul în care acesta 

poate fi accesat vor fi furnizate în acordul de grant încheiat între agenția 

națională și beneficiar. 

- Pregatirea culturală: managerul de proiect prezintă date geografice și culturale 

despre țara în care se va desfășura mobilitatea, obiceiuri, tradiții, 

caracteristicile industriei și a sistemului de învățământ din această țară.  

-   Pregatirea pedagogică : în cadrul acestei pregătiri se prezintă cerintele 

furnizorului de curs , și de asemenea programul cursului 



26 
 

- Verificarea actelor de calatorie : cu câteva zile înainte de efectuarea deplasării 

se verifică actele de călătorie ( bilete , asigurare de calatorie, cazare , pasaport 

\ carte de identitate) 

- Verificarea mapei personale : europass , mobility agreement, materiale cerute 

de furnizorul de curs.  

12.  Activitați post-mobilitate: recunoașterea rezultatelor învățării ; raportarea - La 

sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, toți membrii personalului care au desfășurat o 

activitate de mobilitate au obligația să completeze și să prezinte un raport final. Cei care nu 

reușesc să prezinte raportul pot fi obligați să ramburseze parțial sau integral grantul UE primit; 

completarea chestionarelor de evaluare cerute de Comisia Europeană, furnizorul de curs, 

organizația de trimitere; elaborarea planului de diseminare; sustinerea activităților prevăzute in 

planul de diseminare. 

13. Diseminarea si exploatarea  

- Diseminarea este un proces planificat de furnizarea de informații cu privire la 

rezultatele programelor și inițiativelor către actori cheie. În ceea ce privește 

programul Erasmus+, diseminarea implică aducerea la cunoștința publicului 

larg a informațiilor despre succesele și rezultatele proiectului, în măsura în 

care este posibil. Sensibilizarea celorlalți cu privire la proiect va avea un 

impact asupra altor organizații, în viitor, și va contribui la creșterea 

vizibilității organizației care realizează proiectul. 

- Exploatarea se referă folosirea unui lucru și la obținerea de beneficii de pe 

urma acestuia. Pentru Erasmus+, exploatarea înseamnă maximizarea 

potențialului activităților finanțate, astfel încât rezultatele să fie utilizate 

dincolo de durata de viață a proiectului. Trebuie remarcat faptul că proiectul 

este realizat ca parte a unui program internațional care promovează învățarea 

pe tot parcursul vieții și sprijină politicile europene în domeniile educației, 

formării, tineretului și sportului. Rezultatele ar trebui să fie elaborate astfel 

încât să poată fi adaptate la nevoile altora, transferate către domenii noi, 

sprijinite după încheierea perioadei de finanțare sau utilizate pentru a influența 

politicile și practicile viitoare. 
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- SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE DISEMINĂRII ȘI ALE EXPLOATĂRII 

 

a.  răspândirea și integrarea rezultatelor proiectului 

b. să contribuie la punerea în aplicare și elaborarea politicilor și a sistemelor 

naționale și europene 

c.  sensibilizarea;   

d. extinderea impactului;   

e. angajarea părților interesate și a grupurilor țintă;  

f.  împărtășirea soluțiilor și a know-how-ului;   

g. influențarea politicilor și practicilor;   

h. dezvoltarea de noi parteneriate. 

 

- Importanța diseminării și exploatării 

 

a. crește gradul de conștientizare a oportunităților oferite de program și subliniază 

valoarea adăugată europeană a activităților susținute de către Erasmus+. 

b. creșterea vizibilității activităților de organizare, diseminare și exploatare poate 

crea adesea noi oportunități de a extinde proiectul și rezultatele acestuia sau de a 

dezvolta noi parteneriate pentru viitor. 

c.  Diseminarea și exploatarea de succes pot conduce, de asemenea, la o 

recunoaștere externă a activității desfășurate, adăugându-i o importanță 

suplimentară. 

d.  Împărtășirea rezultatelor va permite altor persoane să beneficieze de activitățile și 

experiențele din cadrul programului Erasmus+. 

e.  Rezultatele proiectului pot servi ca exemple și sursă de inspirație pentru alte 

persoane, arătând ceea ce se poate realiza în cadrul programului. 

 

- CE POATE FI DISEMINAT ȘI EXPLOATAT? 

a. Rezultatele tangibile : o abordare sau un model pentru a rezolva o problemă;  un 

instrument sau un produs practic, cum ar fi manuale, programe de învățământ, 

instrumente de e-învățare;  rapoarte sau studii de cercetare; ghiduri de bune 



28 
 

practici sau studii de caz în domeniu; rapoarte de evaluare; certificate de 

recunoaștere; buletine informative sau broșuri de informare. 

b. Rezultatele intangibile :cunoștințele și experiența acumulate de participanți, de 

cursanți sau de personal mai multe competențe și realizări; o mai bună 

sensibilizare culturală; 

 

- CARE SUNT CATEGORIILE DE PUBLIC VIZATE? 

 

  utilizatorii finali ai activităților și rezultatelor proiectelor;  

  părțile interesate, experții sau practicienii în domeniu și alte părți interesate;  

  factorii de decizie la nivel local, regional, național și european;  

 presa și mass-media;  

 publicul larg. 

 

- CUM POT FI DISEMINATE ȘI EXPLOATATE REZULTATELE? 

 

 platforma rezultatelor proiectelor Erasmus+ ;  

 site-uri de proiect sau organizaționale;  

 reuniuni și vizite la principalele părți interesate;  

  oportunități de discuții dedicate, cum ar fi sesiuni de informare, ateliere de lucru, 

seminare, cursuri de formare, expoziții, demonstrații sau evaluări inter pares;  

 materiale scrise specifice, cum ar fi rapoarte, articole în presa de specialitate, buletine 

informative, comunicate de presă, pliante sau broșuri;  

 mijloace și produse audiovizuale, cum ar fi radio, TV, YouTube, Flickr, videoclipuri, 

podcast-uri sau aplicații;  

 rețele de socializare;  

 evenimente publice;  

 mărci și logo-uri de proiect;  

  contacte și rețele existente. 
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14. Evaluarea rezultatelor proiectului 

- Evaluarea impactului este o parte esențială a procesului. În această etapă se 

evaluează realizările și se emit recomandări pentru îmbunătățiri viitoare. 

Pentru măsurarea progresului în realizarea obiectivelor ar putea fi folosiți 

indicatori. Aceștia sunt semne care contribuie la măsurarea performanței. 

Indicatorii pot fi atât cantitativi, referitori la numere și procente, cât și 

calitativi, referitori la calitatea participării și a experienței. Pentru a măsura 

impactul, pot fi folosite, de asemenea, chestionare, interviuri, observații și 

evaluări. Definirea indicatorilor referitori la diferitele activități ale proiectului 

ar trebui să fie prevăzută la începutul proiectului și parțial în planul general de 

diseminare. Acești indicatori pot fi: 

 date și cifre referitoare la site-ul organizatorilor proiectului (actualizări, vizite, 

consultare, referințe încrucișate);  

 numărul de reuniuni cu principalele părți interesate;  

 numărul de participanți la discuții și sesiuni de informare (ateliere de lucru, 

seminare, evaluări inter pares); 

  măsuri subsecvente;  

 producerea și circulația produselor;  

 acoperirea mediatică (articole în buletine informative de specialitate din presă, 

comunicate de presă, interviuri etc.);  

 vizibilitate în rețelele de socializare și atractivitatea site-ului internet;  participarea 

la evenimente publice; 

  legături cu rețelele existente și cu partenerii transnaționali; 

 transferul de informații și de know-how;  

 impactul asupra măsurilor de politică la nivel regional, național, european; 

 feedback de la utilizatorii finali, de la alte părți interesate, de la colegi, de la 

factorii de decizie. 
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Capitolul V : eTwinning 

A. INFORMAȚII GENERALE 

eTwinning promovează colaborarea și crearea de rețele între școlile din Europa, prin 

folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). Inițiativa oferă orientare, idei și 

instrumente pentru a facilita stabilirea de parteneriate între școli și inițierea de proiecte de 

colaborare în orice domeniu. În legătură cu un proiect de mobilitate, eTwinning permite:   

 identificarea de potențiali parteneri/organizații gazdă în străinătate și colaborarea 

cu aceștia (acestea) înainte de a solicita finanțarea, pentru a îmbunătăți calitatea și 

impactul proiectelor planificate;  

 utilizarea instrumentelor de proiect disponibile pentru a pune în aplicare mai 

multe proiecte strategice și a valorifica mai bine contribuțiile partenerilor; 

   pregătirea personalului care pleacă în străinătate, de exemplu, prin comunicare 

cu organizația de primire (învățarea mai multor lucruri despre țara de destinație și 

despre organizația gazdă, discutarea și stabilirea activităților care urmează să fie 

desfășurate), participarea la evenimente de învățare online legate de mobilitate;  

 cooperarea intensă între toate școlile implicate în timpul și după încheierea 

proiectului de mobilitate a personalului. 

Pentru a folosi eTwinning nu este necesară nicio cerere oficială, tot ceea ce trebuie să 

facă școlile este să se înregistreze pe portalul eTwinning: http://www.etwinning.net. Portalul 

european eTwinning este un site multilingv care oferă instrumente și servicii de colaborare prin 

intermediul cărora profesorii se pot înregistra, pot identifica parteneri și pot conlucra cu aceștia. 

De asemenea, portalul servește ca un punct de întâlnire unde toți profesorii interesați pot să 

împărtășească resurse, să discute și să identifice școli partenere. eTwinning sprijină școlile atât la 

nivel european, prin intermediul Serviciului central de asistență, cât și la nivel național, prin 

centrele naționale de asistență. Toate cadrele didactice pot beneficia de serviciile, formarea, 

recunoașterea și instrumentele oferite de serviciile de asistență eTwinning la nivel european și 

național.  
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Ce este un proiect eTwinning? 

Pentru a demara un proiect, şcolile trebuie să formeze parteneriate. Activităţile de proiect 

se vor desfăşura cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC). Un proiect implică cel 

puţin două şcoli. De reţinut: pentru a fi eligibile pentru un certificat european de calitate sau un 

premiu eTwinning, proiectele trebuie să implice şcoli din cel puţin două ţări. 

Ce activităţi se pot desfăşura într-un proiect eTwinning? 

Puteţi aborda orice subiect ales de comun acord de către dumneavoastră şi partener. 

Proiectele trebuie să prezinte un raport echilibrat între gradul de utilizare a TIC şi activităţile 

didactice şi, de preferat, trebuie să se integreze în curriculumul naţional al şcolilor participante. 

Trebuie să fiu un utilizator TIC avansat pentru a participa? 

Nicidecum! Unul dintre obiectivele programului eTwinning este de a îmbunătăţi 

competenţele TIC ale cadrelor didactice şi de a încorpora TIC în activitatea cotidiană la clasă. 

eTwinning se adresează tuturor nivelurilor de cunoştinţe TIC. 

Cine poate participa? 

Un proiect eTwinning poate fi realizat de două sau mai multe cadre didactice, echipe de 

cadre didactice sau catedre, bibliotecari, directori şi elevi din toată Europa. Colaborarea se poate 

axa pe o singură disciplină sau poate fi interdisciplinară, beneficiind de sprijinul TIC. 

Pot participa unităţi de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (vârsta elevilor, între 3 şi 

19 ani). 

Care ţări participă la programul eTwinning? 

eTwinning se adresează statelor membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, 

Cipru, Cehia, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, 

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. Teritoriile şi ţările de peste mări sunt, de 

asemenea, eligibile. În plus, pot participa Albania, Bosnia şi Herţegovina, Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia şi Turcia. 
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B. ÎNSCRIERE 

Ce se întâmplă când mă înscriu pe site-ul eTwinning? 

Veţi primi un nume de utilizator şi o parolă, cu ajutorul cărora vă veţi putea accesa 

Desktop-ul (vezi „Întrebări frecvente instrumente”) şi veţi putea utiliza instrumentele puse la 

dispoziţie pentru a căuta parteneri, pentru a comunica cu şcolile şi a demara un proiect. 

Ce se întâmplă atunci când înregistrez un proiect eTwinning? 

Veţi avea acces la un „TwinSpace”, un spaţiu de lucru privat. Atât dumneavoastră, cât şi 

partenerul veţi putea accesa TwinSpace în calitate de administratori. Ulterior, vă veţi putea invita 

elevii în calitate de membri. De asemenea, veţi primi un Certificat eTwinning, pe care-l veţi 

putea accesa de pe Desktop. 

Ce limbă de comunicare să folosesc? 

În momentul în care vă înscrieţi pe portalul eTwinning, puteţi folosi orice limbă doriţi, 

pentru că toată informaţia este tradusă. Când însă vine vorba despre ideea de proiect, vă 

recomandăm să folosiţi o limbă frecvent uzitată (de ex., engleză, franceză, germană) sau mai 

multe limbi. Aceste informaţii nu sunt traduse, prin urmare depinde de dumneavoastră să le 

faceţi cât mai accesibile celorlalte şcoli. 

M-a înregistrat, însă nu-mi găsesc şcoala cu ajutorul instrumentului de căutare 

TwinFinder. De ce? 

Este normal! TwinFinder este configurat astfel încât să vă ajute să găsiţi parteneri. Prin 

urmare, printre rezultatele căutării nu se va afla nicio şcoală din ţara dumneavoastră (inclusiv a 

dumneavoastră). Dacă doriţi să verificaţi existenţa şcolii dumneavoastră în baza de date, căutaţi-

o pe Harta eTwinning. 

Cum îmi pot înregistra proiectul? 

 

Adăugaţi-vă partenerul în lista de „Persoane de contact”. În secţiunea „Proiectele mele”, daţi clic 

http://www.etwinning.net/ro/pub/connect/browse_people_schools_and_pro.htm
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pe „Creare proiect nou”. Selectaţi un partener şi completaţi formularul (NB: Acesta trebuie 

completat doar de către un singur partener). După trimiterea formularului, partenerul 

dumneavoastră va primi un mesaj în care i se va solicita să accepte cererea dumneavoastră (în 

acest scop, partenerul trebuie să-şi acceseze Desktop şi să urmeze instrucţiunile). Odată aceasta 

acceptată, informaţiile vor fi trimise ambelor Birouri Naţionale de Asistenţă, care vor aproba sau 

respinge proiectul în şapte zile. Din momentul în care veţi primi notificarea, veţi putea începe 

activităţile de proiect. 

Pentru a mări numărul de parteneri ai proiectului, accesaţi secţiunea „Proiectele mele” şi 

daţi clic pe „Adăugare noi parteneri”. 

Eu şi partenerul meu dorim să înregistrăm un nou proiect. Cum procedăm? 

Urmaţi aceeaşi procedură ca în cazul primului proiect înregistrat. Toate proiectele vor 

apărea în secţiunea „Proiectele mele” de pe Desktop. 

C. CĂUTARE PARTENERI 

Cum găsesc parteneri pentru proiectul meu? 

Folosiţi instrumentul „TwinFinder” de pe Desktop. Pentru a restrânge numărul de 

rezultate, folosiţi diferite criterii de căutare. De asemenea, puteţi contacta şcolile cu ajutorul 

„Forumului de căutare parteneri”, unde puteţi publica mesaje noi sau puteţi răspunde la cele 

existente. 

RECOMANDARE: Atunci când contactaţi parteneri potenţiali, asiguraţi-vă că informaţiile 

transmise sunt într-o limbă uzitată (de ex., engleză, franceză sau germană) sau în mai multe 

limbi. 

Câţi parteneri pot participa într-un proiect? 

Nu există nicio limitare în acest sens, însă vă recomandăm să aveţi un număr rezonabil, 

pentru a nu risca să pierdeţi şirul activităţilor. 

Cum pot vedea care şcoli din ţara mea sunt înscrise în programul eTwinning? 
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Accesaţi harta eTwinning, selectaţi ţara dumneavoastră şi veţi putea consulta lista şcolilor 

înregistrate şi a proiectelor la care participă şcoli din ţara dumneavoastră. 

D. COLABORARE 

Ce este TwinSpace-ul? 

TwinSpace este o platformă pe care şcolile o pot folosi la activităţile de proiect. Fiecare 

proiect are TwinSpace privat, care poate fi accesat de pe Desktop de către parteneri şi de pe 

pagina de start a portalului de către membrii invitaţi. 

TwinSpace-ul oferă un număr de instrumente de colaborare şi comunicare, inclusiv un 

canal de chat privat, deschis non-stop (de ex., elevii dumneavoastră pot discuta cu partenerii lor 

chiar şi după terminarea orelor de curs, într-un mediu online securizat), o cutie poştală 

(TwinMail), un jurnal de proiect şi forumuri. Materialele proiectului (imagini, fişiere şi 

videoclipuri) pot fi, de asemenea, stocate în directoare, putând fi utilizate pe pagini private sau 

publice. 

Fondatorii proiectului sunt, în mod automat, administratori ai TwinSpace-ului. Elevii, 

precum şi alte cadre didactice, pot fi invitaţi să devină membri ai TwinSpace. De asemenea, 

puteţi acorda membrilor invitaţi drepturi de administratori (de ex., dacă doriţi ca elevii 

dumneavoastră să fie responsabili cu structurarea şi încărcarea fişierelor). 

 Cum accesez TwinSpace al proiectului? Cum îl accesează elevii? 

În calitatea de partener de proiect, puteţi accesa TwinSpace prin intermediul Desktop-

ului. Elevii îl pot accesa direct de pe http://twinspace.etwinning.net/ , folosindu-şi numele de 

utilizator şi parolele. 

Ce limbi pot folosi în proiect? 

Rămâne la latitudinea dumneavoastră şi a partenerilor. Informaţiile de pe portal şi 

instrumentele eTwinning sunt disponibile în 27 de limbi (NB: acest aspect facilitează navigarea 

elevilor prin TwinSpace). 

http://twinspace.etwinning.net/
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Am lucrat cu o şcoală la un proiect. Din păcate, nu mai reuşesc să dau de partener şi 

nu mai primesc răspuns la mesaje. Cum procedez? 

Încercaţi să contactaţi şcoala apelând la mai multe canale de comunicare (nu doar prin e-

mail, ci şi prin telefon sau fax), pentru a afla ce s-a întâmplat. Nu vă impacientaţi: pot exista mai 

multe motive care au dus la încetarea comunicării (vacanţă, perioadă încărcată de examene, 

boală etc.). Încercaţi să înţelegeţi situaţia, astfel încât proiectul să continue. În ultimă instanţă, 

contactaţi Biroul Naţional de Asistenţă şi cereţi-le ajutorul. 

E. PREMII 

Ce reprezintă Certificatul eTwinning? 

Certificatul eTwinning este acordat tuturor proiectelor aprobate de către Birourile 

Naţionale de Asistenţă din ţările de provenienţă ale şcolilor participante. Şcolile care demarează 

un parteneriat primesc Certificatul eTwinning la cel mult o săptămână de la înregistrarea 

acestuia. 

Ce reprezintă Certificatul de Calitate? 

Certificatul de Calitate se acordă la nivel naţional. Certificatul eTwinning este acordat în 

mod automat proiectelor aprobate, pe când Certificatul de Calitate se acordă doar în urma unei 

cereri. Dacă aţi desfăşurat un proiect de succes şi consideraţi că merită un Certificat de Calitate, 

completaţi formularul disponibil pe Desktop, în secţiunea „Certificate”. Biroul Naţional de 

Asistenţă din ţara dumneavoastră va evalua mai apoi cererea. Pentru informaţii suplimentare, daţi 

clic aici. 

Ce reprezintă Certificatul European de Calitate? 

Certificatul European de Calitate se acordă la nivel european. Dacă dumneavoastră şi cel 

puţin unul dintre partenerii de proiect (în cazul în care sunteţi mai mult de doi) aţi primit 

Certificate de Calitate, veţi primi un Certificat European de Calitate. Începând din octombrie 

2009, Certificatul European de Calitate va fi acordat doar o dată pe an, prin intermediul 

portalului eTwinning. 

http://www.etwinning.net/ro/pub/progress/awards/quality_labels.htm
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Ce sunt Premiile eTwinning? 

Premiile europene eTwinning se acordă şcolilor care au derulat proiect de înaltă calitate. 

Există trei categorii de vârstă: 4-10 ani, 11-15 ani şi 16-19 ani. Cererile de înscriere la concursul 

„Premiile eTwinning” se depun în toamnă, vizând proiectele desfăşurate în anul anterior. 

Premiile sunt acordate în cadrul unei ceremonii de premiere speciale, care, de obicei, are loc 

primăvara următoare. 

Premiile eTwinning se acordă şi la nivel naţional. Pentru detalii suplimentare despre 

campaniile naţionale de premiere, contactaţi Biroul Naţional de Asistenţă din ţara 

dumneavoastră. 

F. MANIFESTĂRI 

Ce sunt atelierele de formare profesională? Cum pot participa? 

Informaţiile despre atelierele de formare profesională eTwinning se găsesc pe site-ul 

eTwinning. Aceste ateliere se organizează în diferite ţări europene şi au ca obiectiv 

familiarizarea cadrelor didactice cu proiectele eTwinning şi facilitarea găsirii de parteneri 

externi. 

Dacă doriţi să participaţi la unul dintre aceste ateliere, contactaţi BNA din ţara 

dumneavoastră, unde puteţi obţine mai multe informaţii. 

Ce este Conferinţa anuală eTwinning? 

La conferinţa anuală eTwinning participă peste 500 de profesori din întreaga Europă. 

Conferinţa oferă participanţilor ocazia de a se întâlni şi stabili relaţii de colaborare, de a participa 

la activităţi de formare profesională, de a face schimb de experienţă şi materiale şi de a simţi că 

fac parte dintr-o comunitate activă. 

Participanţii la conferinţă sunt selectaţi de Birourile Naţionale de Asistenţă din fiecare 

ţară. 

 

http://www.etwinning.net/ro/pub/progress/european_workshops.htm
http://www.etwinning.net/ro/pub/get_support/contact.htm
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